
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА за првно лице за вршење на надзор и на надзoрен инженер за градби од Втора категорија 

- целосна верзија -  

 

Назив на закон: Законот за градење, кој ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во „Службен весник на РМ" бр.130/09, 

Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, објавен во „Службен весник на РМ" бр.124/10, бр.18/11,  бр.36/11, 

бр.54/11,  бр.13/12, бр.144/12, бр.25/13, бр.79/13, Одлуката на Уставниот суд на РМ, У.бр.262/2009, објавена во „Службен весник на 

РМ" бр.18/11,  Одлуката на Уставниот суд на РМ, У.бр.212/2010 објавена во Службен весник на РМ" бр. 49/11, Законот за изменување 

и дополнување на Законот за градење, објавен во „Службен весник на РМ" бр.137/13, бр.163/13, бр.27/14, бр.28/14 , бр.42/14, 

бр.115/14, бр.149/14, бр.187/14, бр.44/15, бр.129/15, бр.217/15, бр.226/15, бр.30/16, бр. 31/16, бр.39/16, бр.71/16, бр.132/16, бр. 35/18, бр. 

64/18, бр. 168/18, бр. 244/19 и бр. 18/20 во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.    

Субјекти на надзор:          

Надлежна инспекциска служба: Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат -Одделение за градежна, коминална и инспекција за 

сообраќај и патишта    

  

Податоци за субјектот на надзор  

Полн назив на субјектот на надзор    

Седиште на субјектот на надзор    

Единствен матичен број на субјектот    

Шифра и назив на претежна дејност на 
субјектот на надзор  

  

Име/презиме на законски застапник на 
субјектот на надзор  

  

  

Податоци за инспекцискиот надзор  

Датум и место на спроведување на 
надзорот  

  

Предмет на инспекциски надзор    

Име/презиме на инспекторот    

  



 

 

 
Број на член 

 
Законска обврска / барање 

 
Усогласеност Број на  

член 

 
Прекршочна одредба 

 
Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: _____________________________________  

Член 34 
став 1   

Дали назорот врши надзор без лиценца за 
вршење на надзор?  

Да ☐  Не ☐  Член 158 
став 1 и 2 

(1) Глоба во износ од6.000 до  9.000 
евра во денарска противвредност ќе 
му се изрече за прекршок на правно 
лице за вршење на надзор. 
(2) Глоба во висина од 500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) на 
овој член и на одговорното лице во 
правното лице. 

  

Член 90  
став 3 и 4 
 
Член 90-б  
 
Член 90-в 

Дали назорот изготвил извештај за 
извршен технички преглед спротивно на 
одредбите од на овој закон?  

Да ☐  Не ☐  Член 158 
став 1 и 2 

(1) Глоба во износ од6.000 до  9.000 
евра во денарска противвредност ќе 
му се изрече за прекршок на правно 
лице за вршење на надзор. 
(2) Глоба во висина од 500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) 
на овој член и на одговорното лице 
во правното лице. 

  

Член 36-а Дали назорот постапил спротивно на 
членот 36-а од овој закон? 
(Лицето кое врши надзор над изградбата 
на објекти со намена за стоваришта и 
магацини, за извршениот надзор не смее 
да утврди цена повисока од 0,5% од 
вредноста на објектот) 
 

Да ☐  Не ☐  Член 158 
став 1 и 2 

(1) Глоба во износ од6.000 до  9.000 
евра во денарска противвредност ќе 
му се изрече за прекршок на правно 
лице за вршење на надзор. 
(2) Глоба во висина од 500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) 
на овој член и на одговорното лице 
во правното лице. 

  

Член 42  
став 4   

Дали правното лице за надзор има 
вработено како надзорен инженер 
странско физичко лице без потврдено 
овластување од Комората? 

Да ☐  Не ☐  Член 158 
став 1 и 2 

(1) Глоба во износ од6.000 до  9.000 
евра во денарска противвредност ќе 
му се изрече за прекршок на правно 
лице за вршење на надзор. 
(2) Глоба во висина од 500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) 

 



на овој член и на одговорното лице 
во правното лице. 

Член 36  
 
Член 90-а 

Дали надзорниот инженер постапил во 
согласност со член 36 и член 90-а од овој 
закон? 

Да ☐  Не ☐  Член 158 
став 1 и 2 

(1) Глоба во износ од6.000 до  9.000 
евра во денарска противвредност ќе 
му се изрече за прекршок на правно 
лице за вршење на надзор. 
(2) Глоба во висина од 500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршокот од ставот (1) 
на овој член и на одговорното лице 
во правното лице. 

  

Член 35  
став 1 

Дали надзорен инженер врши надзор без 
овластување за надзорен инженер? 

Да ☐  Не ☐  Член 159 Глоба во износ од 500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на надзорен 
инженер 

 

Член 36-а Дали надзорен инженер постапил 
спротивно на членот 36-а од овој закон?  

Да ☐  Не ☐  Член 159 Глоба во износ од 500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на надзорен 
инженер 

 

Член 90  
став 3 и 4 
 
Член 90-б  
 
Член 90-в 

Дали надзорен инженер изготвил извештај 
за извршен технички преглед спротивно на 
одредбите од членот 90 став (3) и став (4) 
и членовите 90-б и 90-в на овој закон? 

Да ☐  Не ☐  Член 159 Глоба во износ од 500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на надзорен 
инженер 

 

Член 36 
 
Член 90-а 

Дали надзорен инженер не постапил 
согласно со членот 36 и членот 90-а од овој 
закон? 

Да ☐  Не ☐  Член 159 Глоба во износ од 500 евра во 
денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на надзорен 
инженер 

 

 


